
Přírodopis 9. ročník 

výuka na období od 27. 4. do 1. 5. 2020 

Dobrý den, milí žáci, 

zdravím vás opět po týdnu tohoto způsobu výuky. Zatím si předáváme informace psanou 

formou, ale také vám nabídnu možnost on line setkávání, které bude spojeno s informacemi, 

které se netýkají pouze výuky . 

Chtěla bych vás požádat, abyste se v testech nezapomínali podepisovat, protože pak jste sice 

úkol splnili, ale já nevím kdo, komu práce patří a musím si v kolonce s vaším jménem 

poznačit N – nesplněno! Buďte trpěliví – vaši práci kontroluji, hodnotím a odepisuji vám. Jen 

ne hned, protože tak činím ve všech třídách a mnohdy se toho nakupí – to si asi dovedete 

představit páteční zahlcený mail  - to je v pořádku, je to váš termín a vy vzorně k tomuto 

datu plníte úkol! Jen odpověď nedostanete ihned. No a pak mi přichází i úkoly, které mají 

třítýdenní zpoždění…a taky mi nepřichází od někoho NIC. Veškerou vaši práci si 

zaznamenávám, stejně tak, jako když jste ve škole. 

Překlenuli jsme se přes vnitřní geologické děje a vyvřelé horniny. Tou nejznámější je asi žula, 

jejiž naleziště máme velmi blízko. Jistě víte kde…těží se v povrchových lomech a v některém 

z nich /po vytěžení je do něj svedena voda/ jste se možná koupali. Z gabra je třeba vytvořen 

novodobý ,,orloj,, v Brně, čedič vystupoval v pohádce O pyšné princezně a znělec se používá 

např.při pokládání kolejiště – drcený kámen jako podklad pod kolejnice. 

1. Pro opakování několik zajímavých snímků: 

žula: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-

kamera/216562221500011/video/458755 

gabro, žula: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10624524045-tajny-zivot-

skal/214562260450004-mesto-zaklete-v-kameni/ 

čedič: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121011820-zive-srdce-

evropy/207562210700118-zive-srdce-evropy-panska-skala/ 

 

2. Vyplň krátký test – tektonické poruch, vyvřelé horniny /test dostupný od pondělí, 

27.4./ https://docs.google.com/forms/d/1lscd8RBbFm5-rffKuLCRDgzHUh4eHmtbx-

_FqAC31es/edit 

 

3. Nové učivo: Vnější geologické děje /učivo k dispozici v učebnici na str. 54 – 59/ 

Tento týden se budeme věnovat zvětrávání, působení zemské gravitace, činnosti 

větu a působení organismů. 
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4. Prostuduj si text v učebnici: str. 54 – úvod a další témata. Vynech činnost vody, tu 

probereme příště/. Následná videa jsou součástí výuky a doplňují text. 

 zvětrávání:  https://www.youtube.com/watch?v=IfBC_qfnHrs&t=19s 

                      https://www.youtube.com/watch?v=qmnV8N-

zHbA&list=PLTQZT2fIFtOcvBoUTjbOAidODJoCMogGk&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=bRVP_AVbXYA&list=PLTQZT2fIFtOcv

BoUTjbOAidODJoCMogGk&index=3 

nebo – povodně 1997 /Jesenicko, 

Zlatohorsko/https://www.youtube.com/watch?v=sYPdDmNh8vk 

 

 působení zemské gravitace: 

https://www.youtube.com/watch?v=sKJAg4s7Go4&list=PLTQZT2fIFtOcvBo

UTjbOAidODJoCMogGk&index=5 

 

 činnost větru: https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw 

 

 působení organismů: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1129337346-

pridej-se/407235100161007-skaly-a-sute-jeseniku/ 

 

 činnost člověka: https://videacesky.cz/video/clovek 

 

5. Do svého sešitu si napiš nadpis, stručně charakterizuj vnější geolog, děje, vypiš si 

jejich příklady. Příští hodinu budete pracovat s textem, budu se ptát. 

6. Tentokrát mi nic neposílejte. Věším tomu, že si přečtete text, zhlédnete videa a 

zapíšete pár informací. 

Mějte se dobře a zdravě! Držte se a přeji vám, ať již brzy máte více informací o vaším 

budoucím studiu! 

                                                                                          Šárka Vojčáková 

 

 

Zdroj: http://zaci.zsnadrazi.cz/informatika_7_1213/informatika_7c/andrea_janouskova/vtipy.html                                                                            
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